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Pam stymai apie m s aukšt j
mokykl – Panev žio kolegij
mokykl , kuri pavadino Panev žio kolegija. Simboliška, kad
ži rint beveik iš 300 met perspektyvos svarbiausi švietimo
staig pastatai Panev žyje kaip buvo, taip ir teb ra centrin je
miesto dalyje. B tent ia, kur dabar sik rusi Panev žio
kolegija. Manau, kad ta senoji mokslo dvasia šioje vietoje dar
gyva. O ir žmon s, kadaise ia dirb ir mok si, paliko labai
ryšk p dsak Panev žio miesto, Aukštaitijos krašto ir visos
Lietuvos istorijoje.
O istorija sukasi ratu. Ir dabar kalbam, kad aukštajam mokslui,
be pa ios akademin s bendruomen s (d stytoj , student ,
darbuotoj ),
yra
b tinas
valdžios
palaikymas
ir
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei j parama.
Taip buvo ir anks iau, tod l džiugu, kai žinai, kad Lietuvos
bajorai dar XIX amžiuje savo l šomis yra pastat Klaip dos g.
1 esant pastat , kuriame dabar vyksta paskaitos m s
studentams. Tai statinys tikrai turintis savo dvasi , nes beveik
visuomet ia buvo mokomasi.
Panev žio kolegijos direktorius Egidijus ŽUKAUSKAS

Man atrodo, kad daugelis panev žie i per mažai myli savo
miest . Taip sakau tod l, jog daugelis j nukreipia savo vaikus
siekti aukštojo mokslo, profesinio bakalauro laipsnio
didžiuosius Lietuvos miestus. Bet juk ir savo mieste turime
aukšt j valstybin mokykl — Panev žio kolegij — šiemet
pažymin i savo veiklos 10-met . 10 met kolegijos gyvenime –
mirksnis, 10 met žmogui yra nemažas tarpsnis.
Norisi neužmiršti pa ios pradži pradžios. Istoriniai šaltiniai
rodo, kad 1727 metais pijor vienuoliai Panev žyje k r

Dabartiniame gyvenime susiduriame su globalizacijos išš kiais,
bandymais visk suvienodinti, ištirpdyti bendroje erdv je.
Neturime aklai pasiduoti tokioms tendencijoms, reikia saugoti ir
puosel ti ir savo istorij , ir žmones, kurie j k r ir kuria.
Kiekvienoje organizacijoje svarbiausia – žmon s, tod l noriu
pabr žti, kad Panev žio kolegijos d stytojai yra didžiausias
aukštosios mokyklos turtas. Tik nuo j priklauso, ar daug
tur sime student , ar jie gaus kokybišk moksl . Tod l ne
atsitiktinai m s kolegijos š kis „Mokytis ir augti“. Augsime
mes, augs ir m s aukštoji mokykla. Manau, kad 10 met
pamin jimas ir nuveikt
darb
pristatymas visuomenei
prasmina m s tri s ir galina mus dirbti toliau...

Pagerbkim praeit gyvenkim dabartim kurkime ateit

Panev žio kolegijos
himnas
(m. St. Radecko, ž. A. Pl tait s/St. Radecko)

D kojame visiems, kurie prisid jo,
prasminant Panev žio kolegijos 10
gyvavimo met keli 10-ia rengini .
Žingsniuoti improvizuotu 10-me io keliu
prad jome vasario 1 d. ir baig me
rugs jo 27 d. Kiekviena kelio stotel
buvo pažym ta tam tikros dienos ženklu,
o bendras vis dien
kredo buvo
„Pagerbkim praeit - gyvenkim dabartim kurkime ateit “. Vis dien pagrindiniams
organizatoriams uždav me
šiuos
klausimus:

Nenurimstame mes vietoj,
Siekiame visi žini .
Ir linksmai kas ryt einam
Mums paž stamu keliu.
Nors nelengva b na kartais,
Nesustojam niekada.
Atverti mums mokslo vartai
Laukia m s visada.
Kolegija jauna, ia mokslo up s teka,
Žini troškimas dega akyse,
Kolegija jauna, ia m s širdys plaka...
ia tavo karjeros pradžia.
Kai ruduo nubarsto tak
Lap kilimu gelsvu,
M s jaunos širdys plaka
V l paš lusiu ritmu.

Autor Vilija Martiši nait , DTP 9 gr. student

Kokia buvo pagrindin
renginio
mintis, id ja ?
K Jums reiškia kolegijos 10 met
sukaktis?
Koki sivaizduojate kolegij po 10
met ?
Atsakymus skaitykite 2-8 psl.

Mes jau pasiruoš skrydžiui,
Reikia tik tvirt sparn .
Tegul paukš iai mums pavydi
Skrydžio ir svaigi keli .

10 met kartu!
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2012 m. vasario 1 d. — Starto diena
Ilgai
galvojome,
koks renginys gal t prad ti m s jubiliejini
met
pamin jim . Labai
no-r josi š rengin
traukti vis kolegijos bendruomen .
Drauge
parodyti
Panev žio miestui,
kad jame gyvena,
studijuoja ir dirba
iniciaTarptautini ryši ir daug puiki
žmoni . Surinkodaros skyriaus tyvi
ved ja Deimant
d lioti didžiausi loKON IUVIEN
gotip - id ja pasirod labai patraukli.
Logotip
k r
91 asmuo, spalvotus
balionus
or leido dar devyni—taigi
m s buvo 100. Nors lauke spaud 26°C
šaltukas, bet visiems buvo labai smagu ir
visai nešalta.
10 m. sukaktis - puiki proga rodyti
snaudžian iam miestui ir mums patiems,
kokie
esame
šaun s,
k rybingi
ir atkakl s. Manau, šie renginiai mums
leido labiau susiburti
vien b r ir

Panev žio kolegijos direktorius
Egidijus ŽUKAUSKAS, Panev žio miesto meras
Vitalijus SATKEVI IUS, Panev žio kolegijos
Tarybos pirmininkas Sigitas GAILI NAS

Švent s dalyvius šild garuojanti arbata ir skanios
spurgos

parodyti sau ir kitiems, kad galime
padaryti bet k .
Po 10 m. kolegij sivaizduoju dar labiau
sutvirt jusi
aukšt j
mokykl , kuri
myl s ir gerbs visas regionas. Manau,
kolegija tarnaus ne vien tik jaun
specialist
ugdymui, bet ir taps
kvalifikacijos tobulinimo centru.
Deimant KON IUVIEN ,
Tarptautini ryši ir rinkodaros skyriaus
ved ja

Panev žio kolegijos šventinis logotipas

2012 m. vasario 21 d. — Prisiminim diena

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Birut DALMANTIEN

PRISIMINIM
DIENOS – jaukaus
kamerinio renginio Muzikiniame teatre –
tikslas buvo pad koti tiems, kurie buvo
id jos PANEV ŽIO KOLEGIJA autoriai,
gyn jai, gyvendintojai ir puosel tojai.

Panev žio
kolegijos
steigimo
iniciatyvin s grup s sudarymo“ iki LR
Vyriausyb s nutarimo steigti Panev žio
kolegij pra jo devyni sunkaus tuome i
Panev žio
apskrities
aukštesni j
mokykl bendruomeni darbo m nesiai.
Darbo, kuriam aukojome vakarus,
savaitgalius, šeimos šventes, siel , o
kartais – net sveikat . Darbo, kur
atlikome tur dami daug entuziazmo ir
noro, bet kartais stokodami žini ir
patirties, neišvengdami jaudulio ir klaid .
Mus vienijo prasmingas tikslas, o
ekspert
grup s
ištarto
TAIP
išprovokuota
džiaugsmo
ašara
ir
pasididžiavimo savimi jausmas prilygo
didžiausiam apdovanojimui...

10 met aukštajai mokyklai – tai tik
pirmieji k dikyst s metai. Gimdydami t
k dik dar nežinojome, kad niekas jo
Nuo švietimo ir mokslo ministro 2001 m. ištiestomis rankomis nelaukia, kad viet
lapkri io 20 d. pasirašyto sakymo „D l po saule reik s išsikovoti ir kasdien iš
naujo rodin ti
teis
b ti
aukšt ja mokykla. Užtat per
dešimtmet padar me tiek,
kiek anks iau nutikdavo gal
tik per šimtmet ... Didžiuojuosi
kiekvienu kolegijos žingsniu
priek :
pirmuoju
kolegijos
aukštojo
mokslo
diplomo
savininku,
pirmaisiais
d stytoj
metodiniais
leidiniais,
mokslo
taikomaisiais
darbais,
d stymo bei studij vizitais
užsienio aukšt sias mokyklas,
pirmosiomis
akredituotomis
studij
programomis ir
Verslo ir technologij fakulteto d stytojai
kvalifikacijos
tobulinimo

Prisiminim dienos dalyviai

rengini
ciklais,
mokslin mis
konferencijomis, student
mokslin s
draugijos ir Aukštaitijos savišvietos
akademijos gimimu. Džiaugiuosi keli
milijon
vert s
ES
projektais
ir
nedideliais apimtimi bet pla iais širdimi
projekt liais su miesto vaikais, jaunimu ir
tais, kuriems reikia karštos l kšt s
sriubos... Visa tai po kruopel suneš ir
didelius
vykius
sulipd
kolegijos
darbuotojai, kuriems dešimtme io proga
nuoširdžiausias a i .
Atrodo, kad šiandien v l turime b ti tokie
kaip prieš dešimtmet ... B ti lankst s, v l
ir v l besimokantys,
išmintingai
skai iuojantys, prisiimantys atsakomyb
už savo žodžius ir veiksmus, niekada
nenukrypstantys
nuo
akademinio
s žiningumo principo. Konkurencin je
kovoje pasikliauti galime tik savimi,
gerais m s student rezultatais bei
šiltais
darbdavi
ir
absolvent
atsiliepimais apie kolegij . To mums
artimiausi dešimtmet ir linkiu!
Birut DALMANTIEN ,
direktoriaus pavaduotoja akademinei
veiklai
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2012 m. kovo 15 d. — Karjeros diena

Karjeros centro vadov
Laima UNTERHAUSER

Kovo 16 dien
kolegija
10me io progai
skyr
rengin
„Karjeros diena“. Renginio
akcentai buvo
du: tai atvir
dur diena ir
diskusija „Jaunimo karjeros
ugdymas“.
Kasmetinis atvir
dur
renginys
su
š kiu

„ATEIK, SUŽINOK, STUDIJUOK!“ sukviet regiono moksleivius, abiturientus,
profesinio orientavimo, karjeros mokytojus. Šio renginio id ja buvo supažindinti
visuomen su kolegija, student , d stytoj bendruomene, esamomis ir planuojamomis studij programomis, studijavimo ir praktinio mokymo galimyb mis,
2012 m. pri mimo s lygomis, studij
finansavimo
galimyb mis,
karjeros
perspektyvomis pasirinktoje studij prog-

ramoje, tarptautini main galimyb mis.
Renginio
metu
kolegijos
katedr
studentai ir d stytojai nuotaikingai bei
praktiškai pristat
studij
programas.
Kitas Karjeros dienos renginys - diskusija
„Jaunimo karjeros ugdymas“ sukviet
Panev žio regiono politikus, verslo ir
viešojo sektoriaus atstovus aptarti
jaunimo karjeros ugdymo situacij ,
problemas ir perspektyvas regione,
apžvelgti jaunimo užimtumo/nedarbo
situacij , numatyti jaunimo užimtumo
darbo rink didinimo/gerinimo galimybes.
Politikai, darbdaviai teig , kad jaunim

Diskusija „Jaunimo karjeros ugdymas“

reikia ugdyti, jiems pad ti renkantis
mokymo staig . Daugelis diskusijos
dalyvi pabr ž , kad Panev žio regiono
darbo
rinkai
daugiausia
reikia
viduriniosios
grandies
specialist praktik , kuriuos rengia kolegija. Šis
renginys parod , kad kolegija domisi
visuomen ,
jie
vertina
m s
bendruomen s sugeb jimus, darb ir jo
rezultatus.

Aplinkos apsaugos ir statybos katedros studentai

Kolegijos 10-metis man reikšmingas
vykis, kuris nori nenori nukelia praeit ir

2012 m. kovo 22 d. — Mokslo diena
Kovo 22 d.
Kolegijoje vyko
respublikin
mokslin praktin konferencija „Mokslo, studij
ir
praktikos s sajos“. Plenariniame pos dyje ir sekcijose pranešimus
pristat
Medicinos ir socialini moksl Vilniaus, Kaufakulteto l. e. p. dekan ,
no technologiAkademin s tarybos
jos, Lietuvos
pirminink Laima UŽAIT
edukologijos,
Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo
universitet , Šiauli valstybin s, Utenos,
Panev žio kolegij d stytojai ir mokslo
darbuotojai. Konferencijoje gvildentos
inžinerini studij ir praktikos s sajos,
socialin s ir verslo aplinkos problemos,
specialist rengimo aktualijos. Pagrindin
konferencijoje pristatyt tyrim sritis –

studij ir praktikos integracija. Konferencijos pranešimai publikuoti kolegijos
periodiniame leidinyje „Taikomieji tyrimai
studijose ir praktikoje“.
Kolegijoje dirbu nuo pat jos k rimo
pradžios. Mintimis nuklystu
Kolegijos
ištak pradži – 2001-2002 – uosius
metus. Atgyja sud tingas, nuoširdžiu
komandiniu
darbu,
susitelkimu
ir
entuziazmu
pažym tas
laikotarpis,
pertvarkant aukštesni j studij ir kuriant
naujas
aukštojo
mokslo
studij
programas. Taip pat pl tojant mokslo
taikom j veikl ir tarptautinius ryšius,
tobulinant studij
išteklius ir studij
kokyb s
vadyb ,
puosel jant
organizacijos
kult r ,
teisinant
savarankišk
aukšt j
mokykl
Panev žyje. Pirmieji dešimt met – tai
savotiškas išbandym metas. Žvelgiant
kolegijos praeit vienos iš ryškiausi dat ,
susijusi su mokyklos poky iais, - tai
2002 m. rugpj io 30 d. švietimo ir
mokslo ministro sakymas d l Panev žio
kolegijos steigimo, 2006 m. gruodis –

Iš kair s: Panev žio r. savivaldyb s meras,
Panev žio regiono pl tros tarybos pirmininkas
Povilas ŽAGUNIS, Kupiškio r. savivaldyb s meras
Jonas JARUTIS, Panev žio kolegijos direktorius
Egidijus ŽUKAUSKAS

skatina prisiminti m s keli nuo k rimo
iki ši dien . ia dirbu nuo pat jos
k rimo, tad žinau, kad kolegijos kaip
organizacijos vystymosi aplinka buvo
labai kintanti, sud tinga. Ta iau kolegijos
žmon s, nepaisant viso to, suk r
patrauklias studij programas, suformavo
savo vertybes, nuostatas, paži ras. Be
to, m s puik s ir darbšt s žmon s
geb jo
valdyti aplink
ir mokyti
studentus siekti profesini
tiksl
ir
aukštum . Šiandien yra džiugu ir gera
sutikti vairiose organizacijose m s
absolventus,
kurie
yra
vadovai,
pavaldiniai,
si lantys,
parduodantys
prekes, paslaugas, puikiai aptarnaujantys
klientus, padedantys kitiems žmon ms
spr sti problemas, kuriantys men . Ir tai
yra m s kiekvieno sunkaus ir ilgo darbo
rezultatas, kuris man imponuoja ir tiesiog
skatina dirbti.
Panev žio kolegija po 10 met - tai
moderni Aukštaitijos regiono aukštojo
mokslo institucija, kurioje svarbiausi yra
žmon s.

išorinis kolegijos vertinimas, 2011 m.
kovas – kolegijos direktoriaus rinkimai...
2012-ieji, jubiliejiniai kolegijos veiklos
metai,
paženklinti
kolegijos
bendruomenei simintinais studij
ir
mokslo, kult ros ir meno, istorijos
renginiais, absolvent diena. Per dešimt
gyvavimo met Kolegija sustipr jo ir
sitvirtino Panev žio regione – praturt jo
naujomis studij programomis ir studij
ištekliais, išpl totos tarptautini main
programos, nuolat r pinam s studij
kokybe,
didžiuojam s
absolvent
laim jimais Lietuvoje ir užsienyje,
džiaugiam s gražiu bendradarbiavimu su
socialiniais partneriais.
Tikiu Panev žio kolegijos ateitimi.
Jubiliejaus proga linkiu, kad kolegija
tapt
Panev žio
regiono
studij ,
kvalifikacijos tobulinimo ir kult ros
bendryst s traukos centru. Kolegijos
bendruomenei linkiu s km s ir stipryb s,
susitelkimo ir bendradarbiavimo pl tojant
kolegijos veikl bei diegiant naujausius
mokslo ir praktikos pasiekimus.
Laima UŽAIT ,
Medicinos ir socialini moksl fakulteto l. e. p.
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Spaudos konferencijos dalyviai iš kair s:
prof. dr. Kostas Žygimantas SVETIKAS, M. Riomerio universitetas,
doc. dr. Benjaminas PLADIS, Vilniaus universitetas, dr. Jonas DAUTARAS,
Lietuvos edukologijos universitetas, Egidjus ŽUKAUSKAS, Panev žio kolegija,
akadem. habil. dr. Antanas BURA AS, Lietuvos edukologijos universitetas,
doc. dr. Rasa GLINSKIEN , Panev žio kolegija, Birut DALMANTIEN ,
Panev žio kolegija

Konferencijos „Mokslo, studij ir praktikos s sajos“ dalyviai

2012 m. balandžio 17 d. —
Kult ros diena

samprat
paradigm
kaitos procese,
analizuoti
ugdym
kaip
erdv
dvasingumo sklaidai teoriniu ir praktiniu
lygmeniu.

Kult ros ir muzikos katedros docent
doc. dr. Zita MALCIEN

Panev žio kolegija, šv sdama dešimties
met
veiklos
sukakt ,
organizavo
„Kult ros dien “ Rokiškio filiale. Šio
renginio id ja – tarptautin
t stin
mokslin
konferencija
„Dvasingumo
sklaida
ugdymo
realyb je“,
skirta
atskleisti ugdymo dvasingumo tikrov
aukštojoje
mokykloje,
d stytoj
pastangas gilinant ugdymo dvasingumo

Džiaugiuosi
ir
didžiuojuosi
gražiu
institucijos jubiliejumi! Juk per š poky i
laikotarp mes išlikome patraukl s ir
perspektyv s Lietuvos jaunimui, tapome
aktyv s ne tik savo regione, bet ir
Lietuvos kult riniame gyvenime. Darbas
šioje kolegijoje man leido suprasti, koks
turi b ti aukštosios mokyklos d stytojas,
kaip reikia suderinti darb ir studijas
doktorant roje. Esu d kinga tiems
kolegoms, kurie skatino tapti moksl
daktare. Tai stimulas ir toliau ieškoti,
tobul ti kaip tyr jai...

Konferencijos „Ugdymo dvasingumas aukštojoje
mokykloje“ dalyviai

Linkiu geriausios kloties savo Alma
Mater,
kurioje
eina
gražiausi
ir
prasmingiausi mano gyvenimo metai!

išlikimo problemos, o ir toliau išliks kaip
viena didel
šeima, kuri puosel s
fakultet ir filialo tradicijas kult rin se
erdv se. Tikiuosi, jog artimiausiu metu,
stiprindami mokymosi vis
gyvenim
perspektyv , galvosime ir apie profesinio
magistro studij programas.

M s kolegijos akademin bendruomen
t s studij kokyb s paieškas, nespr s

doc. dr. Zita MALCIEN ,
Kult ros ir muzikos katedros docent

2012 m. balandžio 25 d. — Studij diena

SMD pirminink Edita ŽIAUNYT ,
SMD Tarybos narys Audrius JOVAIŠAS

Pagrindin šio renginio id ja buvo aptarti
studij ir b simos karjeros galimybi
problemas, pasidalinti turima patirtimi su
kitais studentais iš vairi
miest ,
aukšt j mokykl bei gyti nauj žini ,
kurios mums gali b ti naudingos t siant
dom jim si moksliniais straipsniais bei
gilinantis kiekvienam aktuali sfer .
Kolegijos

dešimtmetis

–

tai

tarsi

prisik limo stebuklas, kuris
skatina siekti dar didesni
tiksl , kuris mus visus
pakvie ia
išgyventi
bendryst s jausm , prikelia
atsinaujinimui,
skelbia
meil , vilt , kuris pakyl ja
virš kasdienyb s r pes i ,
pažadina dvasi ir nor
b ti
dar
geresniems,
kvepia ryžto naujiems
darbams ir siekiams.
Koki sivaizduoju kolegij
po 10 met ?
Toki , kokia yra dabar, tai
yra kupin
nauj tiksl ,
nuolat siekian i
naujovi , ugdan i
puikius studentus bei turin i puikius
kvalifikuotus d stytojus. Sustipr jusi
visose
srityse,
sulaukusi
daug
pripažinim . Svarbiausia, k mes visi
bandome sivaizduoti, - tai, kad kolegijoje

Konferencijos „Mokslo šaknys 2012“ dalyviai

išliks tokie puik s, gerbiami, nuošird s ir
turintys dideles širdis darbuotojai, kuri
d ka turime tiek daug kvalifikuot
specialist .
Edita ŽIAUNYT ,
Student mokslin s draugijos pirminink
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2012 m. geguž s 17-27 d. — Men dienos

Pedagogikos katedros lektorius
Sigitas LAURINAVI IUS

Pagrindin renginio id ja labai paprasta sudaryti visuomenei galimyb (o drauge
ir patiems ja pasinaudoti) pamatyti
kolegijos student darbus vienoje vietoje
kiek
galima
platesne
apimtimi,
atskleidžiant dail s ir technologij
pedagogikos studij programos specifik ,
apimt , studijuojamus dalykus, student ir
d stytoj darbo kokyb ir pan. Žinoma,
toks sprendimas tur jo ir labai aiškias
strategines užma ias - pasireklamuoti,
galvojant apie studij programos išorin
vertinim , leisti visiems suprasti, kad
esame ne bej giai kit priimt sprendim
vykdytojai, o patys žinome, k darome, ir
kad ta m s veikla toli gražu neapsiriboja
tik studij
programos gyvendinimu.
Nor jome parodyti,
kad esame tam
tikras kult rinis židinys ir m s buvim
Panev žyje reik t
suprasti pla iau.
Viena vertus, dalyvauti parodose - mums
jokia naujiena, bet esm ta, kad niekada
anks iau netur jom galimyb s tai
padaryti
tokia
apimtimi.
Tiesiog
Panev žyje n ra toki tinkam erdvi , o
galerijas kiekvien kart neprilakstysi.

Panev žio dail s galerijos direktor Jolanta LEBEDNYKIEN

Kita vertus, ir b tino reikalo anks iau tam
nebuvo. Be to, mes neruošiam
profesionali
dailinink , tad nereikia
steb tis, kad daugumos poži ris
m s galimybes buvo gan skeptiškas.
Manau, kad mums visai neblogai pavyko.
Kalbant apie kolegijos 10-met , jausmai
apima dvejopi. Vis pirma, tai yra gerokai
daugiau nei 10 met labai intensyvaus
darbo, kad t dešimtmet iš viso b t
galima sutikti. Daugumai koleg
tai
puikiai paž stama. Ta iau kaip ir
anks iau, taip ir dabar vis dar yra
sivaizduojan i daugiau žin ir gal nei
tie, kurie tur jo vis t keli nueiti nuo
pradži . Tai labai rimta ir plati tema, tad
Men dien akimirkos

n ra reikalo dabar ia pl stis, juo labiau
kad tikrai, many iau, ne tokio sukaktuvi
vertinimo tikimasi.
Panašiai yra ir su prognoz mis, koki
sivaizduoju kolegij dar po 10 met .
Kadangi vaizduote sk stis tikrai negaliu,
tai ir scenarij
(bent kelet ) visai
nesunkiai sivaizduoju: nuo in amori iki in
memoria. Kuri vizija taps realybe parodys laikas. Galgi nutiks taip, kad liks
ir širdyje, ir mintyse (kaip kažkada jau
buvo) su visa tam deran ia harmoninga
visuma...
Sigitas LAURINAVI IUS,
Pedagogikos katedros lektorius
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2012 m. birželio 1 d. — Istorijos diena

Panev žio kolegijos bibliotekos ved ja
Vilija RAUBIEN

Renginio tikslas buvo atkurti ir deramai
pagerbti turting m s mokymo staigos
istorij . Kad b t taigiau, efektingiau ir
domiau pasinaudojome dabar labai
madingu
tarpdisciplininiu
metodu:
rezultatui pasiekti pasitelk me ne tik vis
moksl motin istorij , bet ir menus,
šiuolaikines technologijas ir kt. Ir,
svarbiausia, norin ius, galin ius ir
nuoširdžiai beveik vien tik iš id jos
dirbusius
žmones.
Negal iau
nepamin ti etnolog s, muziejinink s ir
d stytojos
Vitalijos
Vasiliauskait s,
d stytojos
ir
režisier s
Daivos
Andraš nien s, d stytojo ir dailininko
Sigito Laurinavi iaus, d stytoj Erminos
ižien s
ir
Daivos
Stropaitien s,
Suaugusi j švietimo ir mokymo centro
vadov s Gemos Umbrasien s. Tai toli
gražu ne visi žmo-n s, kurie daug
prisid jo, kad ger pus dienos truk s
Istorijos dienos trij
dali
renginys
pasiekt laukiam rezultat . Many iau,
kad buvo padaryti milžiniški darbai,
atkuriant ir viešinant Panev žio kolegijos
istorij : suremontuota ir rengta Jono
Jablonskio auditorija, suorgani-zuota ir
surengta, šventin mokslin konferencija
„Nuo Mokytoj seminarijos iki Panev žio

kolegijos: praeities žval-gos“‚ remiantis
istoriniais faktais sukurta, surežisuota ir
suvaidinta misterija apie m s praeit
„Nubudom kalbos geležy“. Pasiekta buvo
tai, ko ir buvo siekta. Leisiu sau pacituoti
kelet
sakini
iš
asmenin s
korespondencijos.
M s
renginio
sve ias, vieno iš pranešim autorius,
kalbos istorikas, Ilinojaus universiteto
ikagoje PLB lituanistikos katedros
ved jas ir lietuvi kalbos instituto Vilniuje
vyriausiasis mokslo darbuotojas po

džiaugiasi! Taip pat puikiai rengta
Jablonskio
auditorija,
išmaningai
parinkta obuoli ir kriauši , labai taigus
auditorijos pano, lubos, ypa portretas!
Konferencija taip pat suk l daug nauj
min i , tuo širdis labai labai džiaugiasi!
Ger Jums tolesni rengini !“
Istorijos diena - tai buvo didžiulis išbandymas ir man ir, manau, kolegijos ir ne
kolegijos žmon ms, kurie patik jo
Istorijos diena, jos reikalingumu, dienos

Istorijos dienos renginio dalyviai: prof. habil. dr. G. SUBA IUS, d stytoja etnolog V.VASILIAUSKAIT ,
bibliotekos ved ja V.RAUBIEN , Lietuvos moksl akademijos tikrasis narys Lietuvos edukologijos
universiteto rektorius akadem. habil. dr. A.GAIŽUTIS, dizainer R. KOSMAUSKIEN , Jono Jablonskio
paveikslo autorius kolegijos d stytojas S. LAURINAVI IUS, J. Jablonskio provaikait E. GRICIUVIEN ,
auditorijos projekto autorius, architektas R. RA KAUSKAS, kolegijos direktorius E. ŽUKAUSKAS

renginio ši eilu i autorei raš : „Be galo
a i už tok nuostab rengin ! J s
misterija – tiesiog fantastiška! Negal jau
n
sivaizduoti, kad bus tokio aukšto
lygio! Be galo sp dinga! Iki šiol širdis

Istorijos dienos renginio dalyviai iš kair s: L. KNIZIKEVI IEN , prof. dr. Ž. BAZARAS, V.VASILIAUSKAIT ,
V.BALI NAS, prof. habil. dr. G.SUBA IUS

scenarijumi ir geranoriškai kibo darbus.
Tai buvo puikaus komandinio darbo
rezultatas.
Vienas
iš
kolegijos
administracijos vadov po renginio sak :
„Su minimaliomis išlaidomis buvo
pasiektas maksimalus rezultatas“.
K
man reiškia kolegijos 10 met
sukaktis? Daug. Kelias, formalizuojant
aukšt j mokykl Panev žyje, nueitas.
Dirbta daug ir padaryta daug. Tiek
kalbant apskritai apie m s mokymo
staig , tiek ir apie jos bibliotek (šiuo
atveju jai ir atstovauju), kaip neatsiejam
aukštojo mokslo dal . Bet, man rodos,
kad tikro išskirtinio savo veido mes dar
neturime, reikia j rasti. Ši
met
Europos paveldo dien Lietuvoje tema –
„Genius loci. Vietos dvasia“. Šios
dvasios ieškoma Lietuvoje, taip pat
Panev žyje, turime ieškoti ir mes. ia,
toje vietoje, kurioje esame sik r ir
dirbame.
Mano
nuomone,
savo
organizacijos dvasios paieškos - tai ir yra
didžiausias kito Panev žio kolegijos
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Panev žio mokytoj seminarijos lietuvi kalbos
mokytojo vaidmen suk r kolegijos darbuotojas,
ALUMNI Tarybos narys Borisas BYLINSKIS

gyvavimo dešimtme io uždavinys.
Koki sivaizduoju kolegij po 10 met ?
Leisiu sau truput pasvajoti. Aš sivaizduoju, kad po 10 met Panev žio kolegija jau tur s Lietuvos šimtme io

kolegijos vard , senieji
pastatai bus prikelti naujam
gyvenimui ir gaus dvasi
t , kurie kadaise ia dirbo,
mok si, tikrai nusipeln
kuriant
nepriklausom
Lietuv
tarpukaryje. Juk
Panev žyje tuomet šioje
vietoje veikusi mokytoj
seminarija ir išsiskyr tuo,
kad
tai
buvo
pati
tautiškiausia
ir
patriotiškiausia seminarija
Jono Jablonsk misterijoje „Nubudom kalbos geležy“ suvaidino
Lietuvoje. O visa tai,
kolegijos d stytojas Dainius MIKŠYS
žinoma, suk r
žmon s.
Negal iau nepamin ti toki iškili as- id joms ir darbams, parodys keli , kuriuo
menybi , kurios kadaise ia vaikš iojo. turime eiti, kad išliktume, pad s mums
Tai, vis
pirma, didysis vis
laik
visiems subr sti rimtesniems darbams ir
Lietuvos kalbininkas Jonas Jablonskis, jo kilnesniems tikslams Lietuvos labui. Tik
mokinys
ir
bendražygis
Juozas reikia nuosekliai ir daug ta linkme dirbti,
Bal ikonis, muzikas Mykolas Karka, visiems ži r ti viena kryptimi. Taip pat
skulptorius Juozas Zikaras, kalbininkas koncentruotis
tikras vertybes, jas
Petras
B t nas,
rašytoja
Bron
išaukštinti ir viešinti. Juk išlieka tik tai,
Buivydait - Mi iulien , poetas Henrikas kas tikra...
Radauskas ir daug daug kit . Man
negal iau
nepamin ti
atrodo, kad visi šie žmon s verti, kad Pabaigoje
juos savo mokymo staigoje amžintume, Lietuvos himno žodži : „Iš praeities tavo
s n s te stipryb semia“...
prisimintume ir pagerbtume. O j
dvasios, viliuosi, kv ps mus naujoms
Vilija RAUBIEN ,

2012 m. birželio 28 d. — Absolvent diena
Absolvent diena buvo sp dinga. Tai buvo
renginys
ir
reginys
ne
tik
patiems
absolventams, bet ir miestui. Nors buvo šioki
toki tr kum (pvz., galimyb s iškilmingai
priimti sveikinimus, diplom atsiimti scenoje),
o švent s sumanymas buvo toks: tai tur jo b ti
masinis, labai iškilmingas renginys, tur jo
palikti sp d . Tai netur jo b ti eilinis diplom
teikimas. Manau, tai pavyko pasiekti.

Verslo ir technologij fakulteto dekanas
K stutis LUKOŠEVI IUS

10 met sukaktis – jau yra reikšminga m s
organizacijai. Galima apžvelgti,
kas buvo
gerai, kas galb t buvo taisytina, aiškiai matyti
kolegijos kryptis aukštojo mokslo vystymui
Panev žyje. 10 met žmon ms, dirbantiems
kolegijoje, taip pat reikšmingas laikas, nes

Bendra 10-io laidos absolvent nuotrauka

darbing dešimtme i n ra labai daug. Tai
laikas, kada galima vertinti praeit ir kurti naujus
planus atei iai.
Po dešimties met sivaizduoju kolegij su šiek
tiek mažiau student , bet geros reputacijos ir
prestižin studij ir darbo viet , reikaling tiek
Panev žiui, tiek regionui. Nemanau, kad bus
daug studijuojan i užsienie i , nemanau, kad
tur sime daugiau studij
program
negu
dabar. M s kolegija kokybine prasme bus
pasikeitusi. Nesakau, kad dabar blogai. Sakau,
kad bus dar geresn .
K stutis LUKOŠEVI IUS,
Verslo ir technologij fakulteto dekanas

Absolvent dienos eisenos dalyviai
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Panev žio kolegijos Pedagogikos katedros lektor Daiva Andraš nien buvo
beveik vis dešimtme io rengini pagrindin režisier ir ne vienos geros id jos
autor . Ypa daug prisid jo režisuojant per Istorijos dien parodyt misterij
„Nubudom kalbos geležy“, Starto dien , Absolvent dien , Iškilmi dien ir kt.
D kojame Daivai už nuošird
renginius.

ir pasiaukojant darb

organizuojant 10-me io

Panev žio kolegijos
dešimtme io rengini organizacinis komitetas

Pedagogikos katedros lektor
Daiva ANDRAŠ NIEN

Panev žio kolegijos lektoriaus Girmanto RUDOKO tapybos darbas „Senasis Panev žio mokytoj seminarijos pastatas“, 50X30, 2012 m.
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